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Addendum ‘sectorgerichte aanpak van de Oekraïne 
crisis’ bij het sectorconvenant 2021 - 2022 afgesloten 
tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van 
sector Elektriciens: installatie en distributie (PSC 
149.01) 

 

Tussen de VLAAMSE REGERING, 
 
hierbij vertegenwoordigd door: 
 

De Heer Jo Brouns, De Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale 
economie en Landbouw, 

 

hierna de “Vlaamse Regering” genoemd, 

 

en de SOCIALE PARTNERS VAN SECTOR van de elektriciens: installatie en distributie, 

 

met als vertegenwoordigers voor de werkgevers:  

- De heer Dirk Rutten, Secretaris-generaal ELOYA; 

- De heer Eric Piers, Gedelegeerd Bestuurder FEE; 

- Mevrouw Viviane Camphyn, Afgevaardigd Bestuurder NELECTRA; 

- De heer Kris Van Dingenen, General director, Techlink. 

 

met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 

- De heer Ortwin Magnus, Ondervoorzitter ABVV-metaal; 

- Mevrouw Lieve De Preter, Algemeen Secretaris ACV-CSC Metea. 

 

hierna “de sector” genoemd, 
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WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT: 

 

Verbintenissen van de Vlaamse Regering 
 
Artikel 1. De Vlaamse Regering verbindt er zich toe om in het kader van voorliggende overeenkomst 
tijdens de periode van 1 juli 2022 tot en met 30 juni 2023 een maximale 85.000,00 EUR uit te 
betalen aan Volta, Marlylaan 15/8 b2, te 1120 Neder-Over-Heembeek 
(ondernemingsnummer:0457.209.993 -bankrekeningnummer: BE07 4264 1351 0166) ter financiering 
van acties in het kader van een sectorgerichte aanpak van de Oekraïne crisis. 
 
Artikel 2. De in deze overeenkomst opgenomen engagementen zijn inspanningsverbintenissen en 
resultaatsverbintenissen. Bij de afrekening wordt de verantwoording van de inspanningen én van 
de resultaten beoordeeld: 

- 80% van de projectsubsidie wordt verbonden aan de inspanningen die geleverd worden 
door de sector; 

- 20% van de projectsubsidie wordt verbonden aan de resultaatsverbintenissen die in de 
overeenkomst worden vermeld: twintig percent van het in artikel 1 vermelde bedrag wordt 
uitbetaald in zoverre de resultaatsverbintenissen zijn behaald. Als een verbintenis niet wordt 
behaald, wordt de twintig percent a rato van het aantal behaalde resultaatsverbintenissen 
uitbetaald; 

- De storting van de subsidie wordt geregeld via het Ministerieel Besluit houdende toekenning 
van een projectsubsidie aan de sector van de elektriciens: installatie en distributie ter 
uitvoering van het  addendum sectorgerichte aanpak Oekraïne crisis bij het sectorconvenant 
2021-2022 afgesloten tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de scetor van 
de elektriciens: installatie en distributie. 

 
Verbintenissen van de sector  
 
Artikel 3. De sector van de elektriciens: installatie en distributie (PSC 149.01) verbindt zich ertoe om, 
flankerend aan de (inter)sectorale aanpak van VDAB, ondersteuning te bieden bij het 
samenbrengen van de juiste partners, het snel detecteren van geschikte vacatures, werkplekken 
voor werkplekleren en er mee voor te zorgen dat de vacatures efficiënt tot bij de doelgroep 
geraken.  
 
Artikel 4. De sector verbindt er zich toe de subsidie enkel aan te wenden voor de loonkosten en 
werkingsmiddelen ter uitvoering van deze acties.  
 
Artikel 5. Ter verantwoording en ter evaluatie van deze overeenkomst bezorgt de sector ten laatste 
op 30 september 2023 een eindrapport aan het departement Werk en Sociale Economie. Het 
eindrapport omvat:  

- de rapportering over de verschillende initiatieven ter realisering van dit addendum;  
- de toetsing van het behalen van de resultaatsverbintenis(sen); 
- de verantwoording van de aanwending van de ontvangen subsidiebedragen. 

 
Het departement Werk en Sociale Economie bezorgt de richtlijnen inzake de rapportering tijdig 
aan de sector.  
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Omgevingsanalyse en visie 

De sector van de elektriciens: installatie en distributie is overtuigd van de meerwaarde om 
vluchtelingen, subsidiair beschermde personen, asielzoekers en nieuwkomers vlot naar de 
arbeidsmarkt te begeleiden. De sector is een van enorme knelpuntberoepen en -vacatures maar 
ook een sector die enorme kansen biedt. 

Voor het succesvol integreren van vluchtelingen, subsidiair beschermde personen, asielzoekers en 
nieuwkomers op onze arbeidsmarkt dienen echter een aantal randvoorwaarden vervuld te 
worden. Dit is niet altijd even eenvoudig. Naast huisvesting, kinderopvang en soms fysieke en/of 
psychische bijstand - elementen die buiten onze scope liggen - moeten we oog hebben voor een 
aantal andere factoren die een succesvolle tewerkstelling in de elektrotechnische sector 
beïnvloeden: 

• Er moet laagdrempelige info over beroepen en de sectorale arbeidsmarkt beschikbaar 
zijn voor vluchtelingen opdat zij zich een duidelijk beeld kunnen vormen van de 
mogelijkheden en vereisten. 

• Opdat een match mogelijk is moeten werkgevers met potentiële werknemers (hier 
vluchtelingen) in contact worden gebracht. Dit proces dient extra ondersteund te 
worden gezien de specificiteit van de doelgroep van dit addendum. 

• Taal vormt vaak een belangrijke barrière voor de tewerkstelling van anderstaligen. 
Werkgevers hebben de laatste weken aangegeven dat hoewel (een beperkte kennis van 
het) Nederlands geprefereerd wordt. Engels of Frans soms kan helpen om de kloof te 
overbruggen naar tewerkstelling. Echter, vele (Oekraïense) vluchtelingen hebben geen 
kennis van deze talen (en spreken vnl. enkel Oekraïens en/of Russisch). Op een 
praktische manier kijken naar taalgebruik op de werkvloer en taalcoaching voorzien, 
zullen dus essentieel zijn voor tewerkstelling. 

• Het is het eenvoudigst om vluchtelingen in te schakelen in de sector indien zij in hun 
herkomstland eenzelfde job hebben uitgeoefend dan voor dewelke zij hier solliciteren. 
Immers, voor vele jobs in de elektrotechnische sector is bepaalde kennis vaak 
noodzakelijk. Opleiden op de werkvloer of het volgen van een opleiding kan nieuwe 
deuren openen maar hier speelt taalkennis opnieuw een rol. 

• Na iemand te hebben aangeworven, moet er een goede integratie op de werkvloer 
plaatsvinden om van een succesvolle tewerkstelling te kunnen spreken. Culturele 
aspecten kunnen hier mogelijks een rol pelen. Inclusieve werkvloeren is immers het 
doel. We willen werkgevers en werknemers uit de sector dan ook begeleiden in dit 
proces. 

Uit de risicoanalyse die werd opgemaakt in het kader van het addendum non-discriminatie en 
inclusie, kunnen we een aantal inzichten putten die we zullen meenemen bij het opzetten van 
de acties van dit addendum. Zo is de sector historisch aantrekkelijker geweest voor mannen 
en met 23.6% werknemers met een buitenlandse herkomst ligt dit aandeel iets hoger van de 
Vlaams gemiddelde (2018 Q4). We merkten ook op dat vele bedrijven uit de sector 
ondersteuning kunnen gebruiken m.b.t. hun HR-beleid en de omkadering van (nieuwe) 
medewerkers. Het ondersteunen van onze ondernemingen hieromtrent - met nadruk op de 
specifieke context van vluchtelingen, subsidiair beschermde personen, asielzoekers en 
nieuwkomers - vormt daarom ook een aandachtspunt in onderstaande acties. De risicoanalyse 
toont aan dat de sector te kampen heeft met knelpuntberoepen, -vacatures en een enorm lage 
spanningsindicator voor alle beroepen. We merkten in de analyse op dat bedrijven op 
verschillende kanalen inzetten om nieuwe medewerkers te vinden: persoonlijke contacten van 
de eigen werknemers, interim, vacatures verspreiden via sociale media, VDAB-kanalen, 
contacten met scholen en opleidingscentra, … . Er is dus geen één kanaal via hetwelk 
werkzoekende vluchtelingen vacatures kunnen vinden. De brug slaan tussen ondernemingen 
uit de sector en vluchtelingen vormt dus een ander aandachtspunt van onderstaande acties. 
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We haalden hierboven reeds aan dat inclusieve werkvloeren essentieel zijn voor het 
tewerkstellen van de doelgroep. De risicoanalyse toont aan dat er een grote wil is bij de 
ondernemingen uit de sector maar dat ook hier ondersteuning nodig is voor een concrete 
aanpak. 

 

Zowel uit ethische als praktische overwegingen wil de sector zich inspannen om vluchtelingen, 
subsidiair beschermde personen, asielzoekers en nieuwkomers te verwelkomen. We moeten 
echter ook realistisch zijn over enerzijds de randvoorwaarden en anderzijds het potentieel 
voor de sector, zeker m.b.t. de specifieke context van Oekraïense vluchtelingen. 

Op het moment van schrijven zijn er 9 relevante profielen gemeld bij VDAB (momentopname 
13/5/2022) op een totaal van 1378 aangemelde profielen. Twee personen met een relevante 
achtergrond zijn ook reeds tewerkgesteld.  

De cijfers betreffende de nieuwe dossiers met nationaliteit ‘Oekraïens’ bij VDAB (presentatie 
van 23/5/2022) tonen dat 23.6% van deze dossiers mannen betreft en 58,21% zijn 
hooggeschoolden. Van de dossiers zijn er 5.7% geregistreerd met ervaring/interesse voor de 
bouwsector en 14.7% voor industrie. 88,93% heeft geen kennis van het Nederlands. Daarnaast 
heeft 28,43% slechts een beperkte kennis van het Engels en 40.61% geen kennis van het Engels. 

 

Het zal geen eenvoudige taak zijn om de doelgroep van dit addendum toe te leiden naar de 
sector. Samenwerking met (lokale) actoren en partners wordt dan ook als essentieel 
beschouwd. In dit addendum willen we dan ook inzetten op: 1. het uitbouwen van 
samenwerkingen met (lokale/regionale) actoren om zo de kloof tussen vluchteling en sector 
te dichten 2. werkgevers bijstaan bij een eventuele tewerkstelling van vluchtelingen. 

Resultaatsverbintenis(-sen) 

De sector engageert zich tot volgende resultaatsverbintenis(-sen):  

 

Resultaatsverbintenis Omschrijving 

Samenwerking uitbouwen met 
regionale/lokale actoren 

Inventarisatie-oefening opmaken van mogelijke partners 
in het kader van dit addendum en minimaal 8 
contactmomenten opzetten met als doel een 
samenwerking uit te bouwen om vluchtelingen te 
begeleiden naar de sectorale arbeidsmarkt. 

Informeren van werkgevers Opmaken van minimum 3 artikels in publicaties (digitaal, 
papier of mailing) en deze verspreiden naar bedrijven uit 
de sector waarbij we hen informeren over de 
mogelijkheden m.b.t. de tewerkstelling van vluchtelingen 
en ondersteuning hiertoe. 
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Acties 

 

Actie 1: De sector zal inzetten op informatie-uitwisseling met lokale actoren, 
intermediairs en partners 
 

Omschrijving • Inventarisatie-oefening waarbij potentiële partners worden 
geïdentificeerd. 

• Lokale actoren, intermediairs en partners informeren over de 
beroepen uit de sector, tewerkstellingsmogelijkheden en -
opportuniteiten. (Indien mogelijk vanuit een intersectoraal 
perspectief). 

• Hen informeren over opleidings- en 
ondersteuningsmogelijkheden, gericht op tewerkstelling van 
vluchtelingen in de sector. 

• Informatie-uitwisseling over profielen, vacatures en instroom 
van de doelgroep. 

• Samenwerkingen opzetten met als doel vluchtelingen te 
begeleiden naar de sector. 

• Waar mogelijk worden bovenstaande elementen van de actie 
aangepakt vanuit een intersectorale invalshoek. 

Timing Duurtijd van het addendum 

Betrokken partners VDAB, lokale besturen, OCMW, Fedasil, Ligo’s, opvangcentra, 
Agentschap integratie en inburgering, de Werkplekarchitecten, …  

Indien mogelijk in samenwerking met andere sectoren. 

Inspanningsverbintenis Het maken van een inventarisatie van actoren, deze contacteren 
en beschikbare info over de sector naar hen verspreiden. 

Nastreven van een frequente informatie-uitwisseling met partners 
over profielen van nieuwkomers, vacatures en eventuele instroom 
van vluchtelingen in de sector. 

 

Actie 2: De sector zal inzetten op de disseminatie van informatie naar ondernemingen 
en zal hen ondersteunen bij het tewerkstellen van vluchtelingen en nieuwkomers 

 

Omschrijving • Informatie verzamelen, bundelen en verspreiden naar 
ondernemingen m.b.t.: 
o Kanalen om vluchtelingen te bereiken en vacatures te 

verspreiden. 
o Administratieve en juridische aspecten inzake de 

tewerkstelling van vluchtelingen. 
o Dienstverleners en intermediairs die ondersteuning 

bieden bij de tewerkstelling van mensen met een 
grotere afstand tot de arbeidsmarkt en vluchtelingen. 

o Hoe vluchtelingen te onthalen binnen het bedrijf en hoe 
hen te integreren op de werkvloer. 

o Taalondersteuning. 
Hierbij zullen we inzetten op de bekendmaking binnen de 
sector van reeds bestaande webpagina’s die specifieke info 



6-11 

bundelt. (Bv. 
https://werkgevers.vdab.be/werkgevers/anderstalig-talent & 
https://werkgevers.vdab.be/werkgevers/werkplekvrij) 

• Een contactpunt opzetten voor bedrijven die vluchtelingen 
tewerkstellen, hen helpen een antwoord te zoeken op hun 
vragen en indien gewenst een plaatsbezoek brengen aan 
deze werkplekken. 

• Het verspreiden van beschikbare het tools en materialen 
(beeldwoordenboek, veiligheidspublicaties, technische fiches, 
… ) naar ondernemingen die vluchtelingen tewerkstellen. 
Indien nodig deze materialen laten vertalen.  

• Ondernemingen bijstaan in het opstellen van eenvoudige 
vacatures om zo aanwerving van vluchtelingen te faciliteren.  

Timing Duurtijd van het addendum 

Betrokken partners Bedrijven uit de sector 
Waar opportuun samenwerking nastreven met andere sectoren 

Inspanningsverbintenis Actief verspreiden van relevante info over de 
tewerkstellingsmogelijkheden en -ondersteuning naar bedrijven 
uit de sector en hen ondersteunen bij de tewerkstelling van 
vluchtelingen. 

 

Actie 3: De sector zal inzetten op gerichte matchmaking tussen werkgevers en 
vluchtelingen, subsidiair beschermde personen en nieuwkomers 

 

Omschrijving • Samenwerkingen opzetten- en ondersteuning bieden in het 
kader van acties en evenementen die vluchtelingen en 
ondernemingen met elkaar in contact brengen met het oog 
op tewerkstelling. 

• Informatie over beroepen uit- en mogelijkheden van de sector 
verspreiden onder vluchtelingen via intermediaire 
organisaties. 

• De verzamelplek voor vacatures voor anderstalig talent 
https://werkgevers.vdab.be/werkgevers/werkplekvrij actief 
bekend maken binnen de sector. 

Timing Duurtijd van het addendum 

Betrokken partners VDAB, lokale besturen, OCMW, Fedasil, Ligo’s, opvangcentra, 
Agentschap integratie en inburgering, …  
Indien mogelijk in samenwerking met andere sectoren 

Inspanningsverbintenis Inzetten op de connectie van de doelgroep met ondernemingen uit 
de sector. VDAB en andere partners informeren over acties. 

 

  

https://werkgevers.vdab.be/werkgevers/anderstalig-talent
https://werkgevers.vdab.be/werkgevers/werkplekvrij
https://werkgevers.vdab.be/werkgevers/werkplekvrij
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Actie 4: De sector zal taal- en jobcoaching faciliteren 
 

Omschrijving Wanneer de nood voor taal- of jobcoaching wordt geïdentificeerd 
bij de tewerkstelling van vluchtelingen bij bedrijven uit de sector, 
zal actief worden ingespeeld op deze nood en zal de coaching mee 
worden gefaciliteerd. Indien mogelijk zal er beroep gedaan worden 
op reeds gevestigde (financierings-)kanalen en zullen bedrijven 
naar deze dienstverleners worden begeleid. (Bv. IBO-T en 
http://www.jobentaalcoaching.be/). Daarnaast wordt er ook 
beperkt budget voorzien voor bijkomende taal- en jobcoachings. 

Timing Duurtijd van het addendum 

Betrokken partners Organisaties die taal- of jobcoaching voorzien 

Inspanningsverbintenis Het identificeren van ondersteuningsnoden inzake taal- en 
jobcoaching en hierop gericht inspelen. 

 
Actie 5: De sector deelt ervaringen over de projecten van het addendum met 
medesectoren en levert een bijdrage aan relevante intersectorale opportuniteiten en 
projecten 

Omschrijving De sector deelt ervaringen over de acties in het kader van het 
addendum met andere sectoren in het intersectoraal netwerk en 
via de intersectorale werking van de SERV.  
De sector blijft doorheen de looptijd van het addendum de 
intersectorale samenwerkingsmogelijkheden verkennen.  

Timing Duurtijd van het addendum 

Betrokken partners SERV – Intersectorale adviseur 
Andere sectororganisaties 

Inspanningsverbintenis De sector deelt best practices uit het addendum met andere 
sectoren op de intersectorale netwerkmomenten. 

  

http://www.jobentaalcoaching.be/
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Algemene bepalingen inzake financiering, beëindiging, wijziging, evaluatie, controle en toezicht 
van de overeenkomst 

 

Beëindiging 

Het addendum sectorgerichte aanpak van de Oekraïne crisis wordt afgesloten voor een periode 
van 1 jaar en kan niet stilzwijgend worden verlengd. 
 
Het addendum sectorgerichte aanpak van de Oekraïne crisis eindigt hetzij bij het verstrijken van 
de looptijd, hetzij bij onderlinge overeenkomst tussen de partijen, hetzij door opzegging. De 
partijen kunnen op elk moment het addendum opzeggen, mits ze een opzegtermijn van 6 maanden 
in acht nemen. De kennisgeving van de opzegging gebeurt per aangetekende brief. De 
opzeggingstermijn begint te lopen vanaf de eerste werkdag na de kennisgeving. Het Oekraïne 
addendum kan door de Vlaamse Regering worden beëindigd zonder inachtname van een 
opzegtermijn en zonder dat het aanleiding kan geven tot de betaling van een vergoeding als het 
algemeen belang dat in buitengewone omstandigheden vereist. Als bij de evaluatie door het 
departement Werk en Sociale Economie wordt vastgesteld dat de representatieve werkgevers- en 
werknemersorganisaties op ernstige wijze tekortschieten in de verwezenlijking van de beoogde 
doelstellingen, kan de Vlaamse Regering het Oekraïne addendum eenzijdig beëindigen zonder 
opzegtermijn en zonder dat het aanleiding kan geven tot de betaling van een vergoeding.  
 

Wijzigbaarheid 

De Vlaamse Regering bepaalt na voorafgaand overleg tussen de Vlaamse Regering en de sociale 
partners in het Vlaams Economisch Sociaal Overlegcomité, de wijze waarop bijsturingen of 
wijzigingen van het actieplan of van de verbintenissen in het addendum sectorgerichte aanpak 
van de Oekraïne crisis tijdens de looptijd worden doorgevoerd. 
 

Evaluatie 

Het departement Werk en Sociale Economie voorziet een sjabloon voor de inhoudelijke en 
financiële rapportage. Bij de opvolgingsmomenten en evaluaties wordt nagegaan of de aangegane 
verbintenissen ook effectief zijn bereikt.  
 

Controle en toezicht 

De sociaalrechtelijke inspecteurs van de administratie zijn belast met het toezicht op de naleving 
van de bepalingen van het decreet op de sectorconvenants en de uitvoeringsbesluiten ervan. De 
Vlaamse Regering kan in het geval van een vastgestelde inbreuk het addendum sectorgerichte 
aanpak van de Oekraïne crisis opschorten. 
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Opgemaakt in drie originele exemplaren waarvan elke partij een exemplaar ontvangt te Brussel 
op 

 

Namens de Vlaamse Regering, 

De Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jo BROUNS 

  



10-11 

Namens de sociale partners van sector Elektriciens: installatie en distributie, 

met als vertegenwoordigers voor de werkgevers: 

 

 

 

 

 

 

 

 

De heer Dirk RUTTEN, 

Secretaris-generaal ELOYA 

 

 

 

 

 

 

 

 

De heer Eric PIERS, 

Gedelegeerd Bestuurder FEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevrouw Viviane CAMPHYN, 

Afgevaardigd Bestuurder NELECTRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

De heer Kris Van DINGENEN, 

General director, Techlink 
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en met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 

 

 

 

 

 

 

 

 

De heer Ortwin MAGNUS, 

Ondervoorzitter ABVV-metaal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevrouw Lieve DE PRETER, 

Algemeen Secretaris ACV-CSC Metea 


